
Turun kaupungin
hyvinvointitoimiala



3 palvelualuetta ja 2 
toimintoa muodostavat 
turkulaisten hyvinvointia 
vaalivan verkoston. 
Suurimmat ammattiryhmät 
1008 lähihoitajaa, 
518 sairaanhoitajaa ja 
237 perushoitajaa. 
Vakinaisen henkilöstön 
keski-ikä on 47,3 vuotta.

Turun kaupungin 
hyvinvointitoimiala on 
Turun suurimpia työllistäjiä. 
Noin 4400 ammattilaista 
(vakituisia 3552 ) toimii 
turkulaisen hyväksi 140:ssä 
työpisteessä. Vakinaisesta 
henkilöstöstä naisia on 3351 ja 
miehiä 278.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala palvelee turkulaisia sosiaali- ja 
terveysasioissa. Hyvinvointitoimiala on suurin kaupungin toimialoista ja tarjoaa 
työtä 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle mm. ennaltaehkäisevien 
palvelujen, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutumispalvelujen parissa.

Hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu 
kolmeen palvelualueeseen ja kahteen toimintoon: perhe- ja 
sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin ja vanhus- ja 
vammaispalveluihin sekä toimialan hallintoon ja 
yhteistoimintaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 



Perhe- ja sosiaalipalvelut
tarjoaa turkulaisille ehkäisevän terveydenhuollon (mukaan lukien neuvolat), 
lastensuojelun, toimeentulotuen (täydentävä ja ehkäisevä) palveluita. Myös 
psykososiaaliset ja päihde- ja asumispalvelut ovat osa palvelualuetta. 
Palvelualue työllistää noin 700 ammattilaista.

Terveyspalveluihin 
kuuluu terveysasemilla ja erityisvastaanotoilla tehtävät tutkimukset 
ja hoito sekä poliklinikoiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä suun 
terveydenhuollon palvelut. Palvelualue tuottaa myös akuutteja, 
kuntouttavia ja toimintaa ylläpitäviä sairaalapalveluja. Palvelualueella 
työskentelee noin 1400 työntekijää.

Vanhus- ja vammaispalvelujen 
tavoitteena on, että jokainen ikääntynyt turkulainen voi asua kotihoidon 
ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. 
Kun kotiin saatavat palvelut eivät enää riitä, jatkuvaa hoitoa tarvitsevia 
vanhuksia palvelee viisi monimuotoista vanhuskeskusta, joissa on tarjolla 
tehostettua palveluasumista, lyhytaikais- ja intervallihoitoa sekä muita 
erityispalveluja. Palvelualue järjestää vammaiselle ja kehitysvammaiselle 
henkilölle yksilölliseen kuntoutus- ja/tai palvelusuunnitelmaan perustuvia 
palveluja, joiden avulla turvataan vammaisen henkilön mahdollisuus elää 
yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. 
Palvelualueella on töissä lähes 1900 työntekijää.

Toimialan hallintoon 
kuuluvat hallintopalvelut (viestintä, lakiasiat, asianhallinta, arkisto ja 
lähettitoiminnot), tilat ja turvallisuus (tilahallinto ja turvallisuusasiat, 
tekninen huolto), talous- ja henkilöstöhallinto sekä kehittäminen. 
Toimialan hallinnossa työskentelee noin 150 henkilöä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
ja Turun kaupungin välistä yhteistyötä koordinoi asiantuntijalääkäri, 
jonka tehtävänä on varmistaa sairaanhoitopiiriltä hankittavien palvelujen 
tarkoituksenmukaisuus niin määrällisesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin.
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